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Číslo Ústeckého kraje:  
Číslo DSÚK:   
 

DOHODA 
o úprav ě vzájemných vztah ů mezi dlužníkem a ru čitelem uzav řená ve vztahu 

k ručitelskému prohlášení ze dne [bude dopln ěno] 
 

dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů  

 
Účastníci dohody 
 
Ústecký kraj 
sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
zastoupený:   Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ:   70892156 
DIČ:    CZ70892156 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 882733379/0800 
(dále jen „Ústecký kraj“) 
 

a 
 
Dopravní spole čnost Ústeckého kraje, p říspěvková organizace 
sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem 
zastoupená:  Ing. Milanem Šlejtrem, ředitelem příspěvkové organizace 
IČ:  06231292 
DIČ:  CZ06231292 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 7475762/0800 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová 
značka Pr, vložka 1129 
(dále jen „DSÚK“ nebo společně také jako „účastníci dohody“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 

DOHODU 
o úprav ě vzájemných vztah ů mezi dlužníkem a ru čitelem uzav řená ve vztahu 

k ručitelskému prohlášení ze dne [bude dopln ěno] 
 

 
I. 

Předmět a účel smlouvy  
 
1. Tato smlouva je uzavírána za účelem bližší úpravy a definování povinností DSÚK 

ve vztahu k plnění závazků ze Smlouvy o úvěru ze dne [bude dopln ěno] uzavřené mezi 
DSÚK a Českou spořitelnou, a.s., která tvoří přílohu č. 1 této dohody (dále jen „Smlouva 
o úvěru“) a Ručitelským prohlášením uzavřeným mezi Ústeckým krajem a Českou 
spořitelnou, a.s. ze dne [bude dopln ěno], které tvoří přílohu č. 2 této dohody (dále jen 
„Ručitelské prohlášení“). 
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2. Práva a povinnosti definovaná touto dohodou žádným způsobem neupravují zákonné 
povinnosti vyplývající ze vztahu DSÚK, jako příspěvkové organizace ke svému zřizovateli 
Ústeckému kraji. Tyto povinnosti, především pak povinnosti stanovené zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, a povinnost plynoucí ze zřizovací listiny příspěvkové organizace, zůstávají 
nedotčené. 

 
II. 

Prohlášení DSÚK  
 
1. DSÚK si je plně vědoma skutečnosti, že uzavřela Smlouvu o úvěru, za kterou co do celého 

rozsahu závazku ručí Ručitelským prohlášením Ústecký kraj. V této souvislosti se DSÚK 
výslovně zavazuje: 
a. prioritně plnit finanční závazky ze Smlouvy o úvěru a k řádnému plnění těchto závazků 

použít veškerých možných prostředků a způsobů. 
b. v druhé řadě a vždy před veškerými ostatními povinnostmi plnit závazky vůči 

Ústeckému kraji. Pokud by byl Ústecký kraj nucen plnit jakýkoli závazek ze smlouvy o 
úvěru za DSÚK, pak se DSÚK zavazuje plnit primárně veškeré povinnosti vůči 
Ústeckému kraji jako ručiteli. 

c. neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů) písemně informovat Ústecký kraj 
o splnění, případně i nesplnění povinnosti stanovené Smlouvou o úvěru 
ve stanoveném termínu, nebo povinnosti na tuto smlouvu bezprostředně navazující. 
Rovněž tak v uvedené lhůtě informovat Ústecký kraj o jakýchkoliv skutečnostech, které 
by mohly mít negativní dopad na plnění závazků DSÚK ze Smlouvy o úvěru, nebo 
na Ručitelské prohlášení (např. pohledávka či dluh po lhůtě splatnosti, soudní spor či 
riziko jeho vzniku, trestní oznámení na DSÚK či statutární orgán apod.). 

d. jakkoli nesjednávat, nezměnit či neupravit práva a povinnosti, která by mohla 
jakýmkoliv způsobem negativně dopadat na Ručitelský závazek, případně Smlouvu o 
úvěru, bez předchozího písemného souhlasu Ústeckého kraje. 
 

2. Pokud bude DSÚK informovat o tom, že z její strany nedošlo ke splnění některé 
z povinností stanovené Smlouvou o úvěru, je zároveň povinna iniciovat nejpozději do 10 
dnů ode dne nesplnění povinnosti jednání s Ústeckým krajem, na kterém jej bude 
informovat o opatření, která v této souvislosti přijala či přijme a jasně definovat další 
postup ke zjednání nápravy. 

 
 

III. 
Společná a závěrečná ustanovení  

 
1. Tato dohoda se vyhotovuje na třech stranách textu ve dvou exemplářích, přičemž každý 

má platnost originálu. Po jednom vyhotovení obdrží každý z účastníků dohody. Dohoda 
nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření a je uzavřena na dobu určitou, a to 
do splnění veškerých závazků DSÚK ze Smlouvy o úvěru či případných dalších ujednání 
mezi DSÚK a Českou spořitelnou, a. s., které v budoucnu v souvislosti se Smlouvou 
o úvěru vzniknou. 
 

2. Práva a povinnosti touto dohodou neupravená se řídí českým právním řádem, zejména 
pak příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Práva vyplývající z této dohody přecházejí 
i na právní nástupce účastníků dohody. Jakákoliv změna této dohody je neplatná, pokud 
nemá písemnou formu. 

 



 

 

3 
 

3. Pokud tato dohoda hovoří o písemnosti nějakého projevu vůle, považuje se za písemnou 
formu také zaslání prostřednictvím e-mailu na adresu [bude dopln ěno] , pokud rovněž 
nebude pochyb o řádném doručení e-mailu. 

 
4. O uzavření této dohody bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje usnesením č. [bude 

dopln ěno] ze dne [bude dopln ěno]  
 
5. Účastníci dohody po bedlivém přečtení této dohody a seznámení se s jejím obsahem 

prohlašují, že je jim znám její smysl a účel, že tato odpovídá projevu jejich vůle, a že k ní 
přistupují svobodně a vážně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, aniž by 
považovali byť jediné její ujednání za nesrozumitelné. Na důkaz toho ji podepisují. 

 
 
 
V Ústí nad Labem dne [bude dopln ěno] 

 
 
 
 
 
 

................................................................................................................. 
Ústecký kraj 

Oldřich Bubeníček, hejtman 
 
 

V Ústí nad Labem dne [bude doplněno 
 
 
 
 
 
 

................................................................................................................. 

Dopravní společnost Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace 
Ing. Milan Šlejtr, ředitel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
č. 1 Smlouva o úvěru ze dne [bude doplněno] uzavřená mezi DSÚK a Českou spořitelnou, a.s. 
č. 2 Ručitelské prohlášení ze dne [bude doplněno] uzavřené mezi Ústeckým krajem a Českou 

spořitelnou, a.s. 
 

  


